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Kuukirjas avaldatakse eelmisel kuul
valda sündinud ja meie seast lahkunute andmeid. Lehte lisatakse nende
laste nimed, kelle vanemad on vallale
nime avaldamiseks andnud loa.
Toimetusel on õigus vajadusel tekstidele teha keelekorrektuuri.
Kõige uuemad uudised Tartu vallas
toimuvast leiad Tartu valla kodulehelt ning Tartu valla või Kuukirja
Facebooki lehtedelt!
Tartu valla kodulehel külasta kindlasti Nädalakirja, milles antakse ülevaade valla töötajate tegemistest eelmisel nädalal.
Ja ära unusta alla laadida Tartu valla
äppi!

Skanni
QR-kood
Tartu valla
äpi allalaadimiseks!
Väljaandja: Tartu Vallavalitsus ja Volikogu
Toimetaja: Katrin Sisask
Tel. 5627 0280
e-post: kuukiri@tartuvald.ee
Küljendus: Katrin Sisask, Ekes OÜ

Tartu Valla Kuukiri ilmub tasuta.
Kuukirja saab elektrooniliselt lugeda valla
koduleheküljel aadressilt:
tartuvald.ee/tartu-valla-kuukiri
või ajakirjana Issuust:
issuu.com/tartuvallakuukiri
 Järgmises Kuukirjas avaldatavaid kaaskirju ja
reklaame ootan 1. veebruarini.
 Jälgi Kuukirja tegemisi ka Facebookis:
Tartu Valla Kuukiri
 Oled huvitav ettevõte Tartu vallas või tead
inimest või tegu, mis vääriks kajastust? Saada
vihje Tartu valla Kuukirjale!

Trükk:

AS Ecoprint, Tiraaž: 5000

Tartu Vallavalitsus
Haava tn 6, Kõrveküla alevik, Tartu vald,
60512 Tartumaa
Tel. 510 6363, e-post: tartuvald@tartuvald.ee
Tabivere teeninduspunkt
Tuuliku 11, Tabivere alevik, Tartu vald,
49127 Tartumaa
Tel. 525 4948, e-post: tabivere@tartuvald.ee
Laeva teeninduspunkt
Väänikvere tee 8, Laeva küla, Tartu vald,
60608 Tartumaa
Tel. 5302 6608, e-post: laeva@tartuvald.ee
Piirissaare teeninduspunkt
Valla, Tooni küla, Tartu vald, 62603 Tartumaa
Tel. 529 4630, e-post: piirissaare@tartuvald.ee

Tartu Vallavalitsus teenindab kodanikke
e-kanalite ja telefoni teel

Seoses koroonaviiruse levikuga Eestis palub Tartu
Vallavalitsus kodanikel vallavalitsusega suhtlemiseks
kasutada e-kanaleid või telefoni. Kõik avaldused ja kirjad
on võimalik jätta nii vallamaja kui ka teeninduspunktide juures asuvatesse postkastidesse. Kõigi vallavalitsuse
töötajatega on võimalik kohtuda läbi e-kanalite, mille
osas jagavad täpsemaid juhiseid töötajad ise.
Igaühe panus viiruse leviku tõkestamiseks on oluline!
Hoiame distantsi, kanname maski ja peseme käsi!
Haigusnähtude puhul püsime kodus.
Laeme alla HOIA mobiilirakenduse.
Olgem terved!

VALLA INFO

3

17.12.2020 vallavolikogu
istungil vastu võetud
otsused ja määrused
Kadri Linamägi, dokumendihalduse spetsialist
MÄÄRUSED
Määrus nr 21 – Kõrveküla Lasteaed
Päikeseratas põhimäärus
Määrusega kinnitati uus Kõrveküla
Lasteaed Päikeseratas põhimäärus.
Määrus nr 22 – Tartu valla 2020.
aasta II lisaeelarve
Määrusega kinnitati Tartu valla
2020. aasta II lisaeelarve järgmiselt:
1) suurendada põhitegevuse tulusid
summas 1877 eurot;
2) suurendada põhitegevuse kulusid summas 298 357 eurot;
3) vähendada investeerimistegevuse
eelarvet summas 124 233 eurot.
Määrus nr 23 – Eralasteaiale toetuse
eraldamise kord
Määrusega kinnitati eralasteaiale
toetuse eraldamise kord, millega määratakse Tartu valla eelarvest Tartu vallas tegutsevale eralasteaia pidajale
toetuse eraldamise tingimused ja
kord ning väljaspool Tartu valda asuvas eralasteaias õppekohta kasutava
lapse, kelle elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Tartu vald, eest
toetuse eraldamise tingimused ja kord.
OTSUSED
Otsus nr 57 – Tartu Vallavolikogu
27.08.2020 otsuse nr 31 „Vallavara
omandamine“ muutmine
Otsustati muuta Tartu Vallavolikogu 27.08.2020 otsuse nr 31 „Vallavara omandamine“ 2. punkti ja
sõnastada see järgmiselt: „Punktis 1
nimetatud kergliiklustee alune maa
ja Nõmmeringi tänava alune maa soetatakse Tartu vallale hinnaga 30 105
eurot.“
Otsus nr 58 – Lepingu sõlmimine
Otsustati sõlmida Tartu linnaga
koostööleping, mille alusel on Tartu
valla elanikel võimalik viia jäätmeid
Tartu linnas Jaama tn 72C ja Selli tn 19
asuvatesse jäätmejaamadesse. Tartu
Vallavalitsusel sõlmida jäätmejaamade
kasutamiseks leping üheks aastaks.

Otsus nr 59 – Vallavara omandamine
Otsustati omandada Tartu valla
munitsipaalomandisse Tartu vallas
Toolamaa külas asuva Toolamaa tee
L6 katastriüksus (katastriüksuse tunnus 79601:001:1737, kinnistusraamatu
nr 42504, 100% transpordimaa).
Katastriüksus soetatakse Tartu vallale
tasuta.
Otsus nr 60 – Tartu Vallavolikogu
15.11.2006 otsusega nr 221 „Tila külas paiknevate Marguse, Tagajüri ja
Uus-Rähni maaüksuste ning lähiala
detailplaneeringu kehtestamine“
kehtestatud detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine
O t s u s t at i tu n n i s t ad a keht e tuks Tartu Vallavolikogu 15.11.2006
otsusega nr 221 kehtestatud Tila külas paiknevate Marguse, Tagajüri ja
Uus-Rähni maaüksuste ning lähiala
detailplaneering Kõrve tn 19, 21, 23 ja
25, Pihlaka tn 24 ja 26 ning Käänu tn
26 ja 28 maaüksuste (planeeringujärgselt krundid POS 42, 43, 45, 46, 47, 48,
49 ja 50) ehitusõigustes sätestatud minimaalsed kõrgusnõuded.
Otsus nr 61 – Revisjonikomisjoni
2021. aasta tööplaani kinnitamine
Otsustati kinnitada revisjonikomisjoni 2021. aasta tööplaan.
Otsus nr 62 – Vallavolikogu strateegiakomisjoni liikmete arvu määramine ja komisjoni koosseisu kinnitamine
Otsustati kinnitada vallavolikogu
strateegiakomisjoni kõik 33 liiget.
Järgmine volikogu istung toimub
28.01.2021.

Volikogu istungit saab järele vaadata
VOLISes.
Volikogu istungite materjalid on
avalikult kättesaadavad veebis:
tartuvald.ee/et/volikogu-istungite
-materjalid

Piirangud alates
11. jaanuarist
Info: (7. jaanuar 2021):
Alates 11. jaanuarist kehtivad
piirangud huviharidusele, täiendõppele, noorsootööle ning spordile.
Kõikides kooliastmetes, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides taastus
kontaktõpe. Huvitegevus ja -haridus,
täienduskoolitus ja -õpe, noorsootöö
ning sportimine nii lastele kui täiskasvanutele: sisetingimustes osalejaid
kuni 10 ja neile lisanduv juhendaja.
Ruumi täitumus 50%. Välitingimustes
25 osalejat koos juhendajaga. Tuleb
arvestada hajutamise, kätehügieeni ja
maskikandmise kohustusega.
Spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused võivad toimuda vaid
välitingimustes kuni 25 inimese osalemisel ja ilma pealtvaatajateta. Noorte
ja täiskasvanute koondiste liikmetele
ning kandidaatidele, võistkondlike
alade meistriliigade mängijatele ülaltoodud piirangud ei laiene.
Tartu vallas jätkub raamatukogudes kontaktivaba laenutus. Tartu Vallavalitsus jätkab kodanike teenindamist e-kanalite ja telefoni teel.

ennast ja oma lähedasi

Laadi alla
Eesti koroonaäpp:
hoia.me

HOIA mobiilirakenduse abil
saad kiiresti teada võimalikust lähikontaktist COVID-19
nakatunuga, võimaldades
sul astuda samme enda ja
teiste tervise kaitseks.
Laadi rakendus alla ja aita
paigaldada ka oma
lähedastele.
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Uue aasta tegemised

Jarno Laur, vallavanem
2021. aasta alguses lõppes Kõrveküla koolis mooduliajastu – aasta esimesel tööpäeval algas koolimoodulite demonteerimine ja äravedu.
Viimased seitse aastat ruumikitsikuse käes kannatanud kool sai suure
ja moodsa koolimaja. Maja, milles on
palju seda, millest viimastel aastatel
puudust tunti – avarust ja ruumi, võimalusi liikumiseks ja mängimiseks,
aga ka vaikuseks ja endasse süüvimiseks. Lisaks muidugi väga head võimalused õppimiseks. Hea sünergia tekib
valla muusikakooli ja Kõrveküla raamatukogu asumisega samasse majja.
Kool ei ole siiski veel valmis – kohe
peale viimase mooduli äraviimist
alustab ehitaja Kõrveküla kooli spordihoone ehitusega. Kahte korvpalliväljakut ning jõusaali, aga ka eraldi
saale maadluseks ja võimlemiseks
koos juurdekuuluvate olmeruumidega saab ehituslepingu kohaselt hakata
kasutama juba 2021. aasta 1. septembril. Valla eelarvestrateegia näeb ette
ka koolistaadioni rekonstrueerimise
sellel aastal. Projekt on valmis, peatselt loodame riigihanke välja kuulutada, edasine sõltub juba hanke tulemustest.
Tartu vallal on põhjust olla uhke –
oleme 2020. aasta jooksul rajanud
uued koolihooned Tabiverre ning
Kõrvekülasse, mis rajati arhitektuurivõistluse tulemusena andekate
Eesti arhitektide loomena. Mõlemad
pakuvad õpilastele Eesti parimat õpikeskkonda, olles seejuures väga omanäolised. Tööd ei jäänud soiku ka väiksemates koolides – Laeva koolimaja on
viimastel aastatel saanud uue katuse
ja maaküttesüsteemi, Maarja-Magdaleenas rekonstrueeriti osa vana koolimaja ruume. Esialgu leiab seal kodu
lasteaia vanem rühm, tulevikus aga
õpilaskodu.

Algaval aastal asume arhitektide
abiga otsima lahendust Lähte Ühisgümnaasiumi ruumiprogrammi kaasajastamiseks. Lähte koolimaja juurdeehitus
koos kaasaegsete välialade, parkla ning
staadioniga on plaanis 2022. aastal.
Alanud aastal loome eeldused nendeks
töödeks, rajades uue sajuveekanalisatsiooni, mis viib tülikad veed kooli ja poe
ümbrusest ära. Samuti peaks Lähte
sporditaristusse selle aasta jooksul lisanduma jääväljak.
Investeeringud haridusse sellega
2021. aastal ei piirdu. Kasvava elanike
arvuga piirkondades on taas mureks
lasteaiakohtade nappus. Seetõttu on
vallal plaan ehitada kaks täiesti uut
lasteaiahoonet. Kuue rühmaga hoone
Ripsiku täienduseks Vahi alevikku
ning kolme rühmaga hoone Maarja-Magdaleenasse. Hetkel on käimas
projekteerimine, kuid peatselt loodame ka ehitushanked välja kuulutada
nii, et kohanappus saaks leevendust
juba sel aastal. Lisaks on vallavolikogu kehtestanud mitu määrust, millega
luuakse võimalused lasteaia kohatasu
hüvitamiseks teiste omavalitsuste või
eralasteaedades juhul, kui vallal vastavat kohta tagada ei õnnestu. Hoonestusõiguse lepingu kohaselt peaks
TeRa eralasteaia ja kooli ehitus Ermi
tänaval algama samuti 2021. aastal.
Sel aastal õnnestub eelarvesse mahutada veel Laeva lasteaiale lubatud
uus küttesüsteem ning katus. Et vald
sai teada positiivse rahastusotsuse
Tabivere lasteaia rekonstrueerimise osas, alustame projekteerimisega ning ehitus on plaanitud aastaks
2022. Oma järge jääb ootama Lähte
lasteaed, kus on samuti lapsi järjekorras rohkem kui pakutavaid kohti.

Sügisel käivitatud rattaringlusjaam Raa
s

Kõik valla ettevõetud ehitused on
lisaks kvaliteetsetele hoonetele toonud kvaliteedihüppe ka ümbritsevas
ruumis – koole ja lasteaedu täiendavad õue loodud mängualad ja tegevusvõimalused ning haljastus. Hästi on
õnnestunud ka uued mänguväljakud
Lähtel, Vahil ja Koidutähe piirkonnas.
Tahame väga head avalikku ruumi
luua senisest enam.
Seetõttu rõõmustan, et on olnud
väga aktiivne huvi valla korraldatud
kahe arhitektuurivõistluse vastu.
Ühel võistlusel otsime võimalikult
head lahendust tulevase Raadi piirkonna peatänava ehk Ermi tänava
kujundamiseks ja teisel lahendust
puhkeala loomiseks Mõisavärava
kinnistule Vahile. Muidugi jätkame
Majoraadi pargi arendamist uue haljastuse ja pargiteede rajamisega, sest
ohutu teeületus on toonud olulist lisa
senistele pargikasutajatele. Ilmselt
toimub Rally Estonia ka sel aastal ning
saame Raadil nautida ka kohalikku
kiiruskatset.
Kõrghaljastus lisandub Raadil ka
Kaupmehe tänava majade ja Narva
maantee vahele ning mitmele poole
mujale halvasti istutatud ning kiduvate alleepuude asenduseks.
Algava aasta eelarve eelnõus on
plaanitud mitmete oluliste teede ja

Foto: Katrin Sisask
2020. aasta suvel jõudis esimest korda Eestisse WRC rallietapp. Avastart anti Tartu
vallas, Majoraadi pargis. Ettevalmistused järgmiseks ralliks juba käivad.
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Üldplaneeringu ja KSH
aruande eelnõu avalikud
arutelud
Egle Nõmmoja, vallaarhitekt
Foto: Estrit Aasma

m Raadimõisa Konsumi parklas. Sel aastal on plaanis
samasugused avada lisaks Kõrvekülas ja Lähtel.

tänavate ehitus. Täiesti uuendatud
ning uute bussipeatuste ja ülekäikudega varustatud saab Raadiraja tänav,
samuti Ermi tänava algus Nõlvakaare
piirkonna juures. Plaanis on valmis
ehitada kergliiklustee ja tänavavalgustus Raadimõisa hotelli eest Vahi
tänava ristmikule ning kahe uue rattaringlusjaama käivitamine – Kõrvekülas ja Lähtel. Koos linnaga algab
Muuseumi tee ja Põhja puiestee läbimurde projekteerimine, mille tulemina tekib juba mõne aasta pärast täiendav linna ja valla ühendustee.
Lõppenud aastal õnnestus vallal päris mitmetes asulates rajada või uuendada tänavavalgustust. Valgeks said
mitmed tänavad või kõnniteed Lähtel,
Laevas, Kõrvekülas, Äksis, Tabiveres,
Tila külas. Alanud aastal on plaanis
jätkata näiteks Koidutähe piirkonna,
Piirissaare ja Vasula projekte. Heaks
indikaatoriks asja olulisusest on kaasava eelarve hääletustulemus, mille
võitis idee valgustada autonoomsete –
päikesepaneelist, akust ja valgustist
koosnevate – süsteemidega hajaasustuses asuvad bussipeatused. Loodame sügiseks vähemalt paarkümmend
bussipeatust kaasava eelarve vahenditega valgeks saada.
Kõik eelnev on olnud plaanis juba
enne koroonaviiruse laiemat levikut
ning seni oleme suutnud ka seatud
eesmärgid saavutada. Ometi on viirus nõudnud paljude tegevuste, harjumuste ja rutiinide ümberkorraldamist nii meilt igaühelt inimestena kui
ka vallalt ja vallaasutustelt. Kiidan
meie sotsiaaltöötajaid ja õpetajaid
koolides ning lasteaedades, kes kriisi
peamise raskuse enda kanda võtnud.
Usun, et oleme kogukonnana ühiselt
pingutades hästi hakkama saanud.
Milliseid üllatusi on viirusel veel varuks, ei oska hetkel keegi öelda, kuid
vähemalt pool alanud aastast peame
arvestama, et vaktsineerimine ei jõua
tasemele, mis lubaks kriisi seljatatuks
lugeda. Soovin seetõttu kõigile alanud
aastaks tervist ja vastupidavust ning
hoolivust!

Üldplaneeringu ja KSH aruande
eelnõu avalik väljapanek toimus
21.09.–21.10.2020.
Avaliku väljapaneku jooksul oli igal
isikul õigus avaldada üldplaneeringu
eelnõu kohta arvamust. Kokku esitati erinevate füüsiliste ja juriidiliste
isikute poolt 88 arvamuskirja. Tartu
Vallavalitsus teatas oma põhjendatud
seisukoha laekunud arvamustele ja
korraldas avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud. Arutelud
toimusid 23.11. Tabivere rahvamajas,
24.11. Laeva kultuurimajas, 25.11. Jääaja Keskuses, 30.11. Maarja-Magdaleena rahvamajas ja 2.12. vallamajas.
Kokku osales viiel arutelul 107 inimest.
Avalikul arutelul tutvustas Tartu
Vallavalitsus avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma
seisukohti nende kohta, põhjendas
üldplaneeringu koostamisel valitud
lahendusi ning vastas muudele üldplaneeringut käsitlevatele küsimustele.
TEEMAD, MILLE OSAS ESITATI
ENAM ARVAMUSI, OLID:
• ehitamistingimused väärtuslikel
põllumaadel;
• küla- ja alevike piiride kulgemine;
• mälestiste käsitlus;
• müraga seonduvad teemad;
• erinevad ettepanekud maa-ala
juhtfunktsioonide muutmiseks/
täiendamiseks/laiendamiseks;
• kergliiklusteede võrgustik ja uute
teede kulgemine;
• ehitustingimused rohevõrgustiku
alal;
• ehituskeeluvööndi vähendamine
ja rannaalade kasutustingimused
Saadjärvel;
• päikeseparkide rajamise
tingimused.
Avaliku väljapaneku ja avaliku
arutelu tulemuste alusel tehakse üldplaneeringu ja KSH aruande eelnõus
vajalikud muudatused. Seejärel esitatakse planeering ja KSH aruande
eelnõu kooskõlastamiseks ametiasu-

Foto: Kristel Altsaar
Arutelu Tabivere rahvamajas

Foto: Kristel Altsaar
Arutelu Laeva kultuurimajas

Foto: Kristel Altsaar
Arutelu Äksis, Jääaja Keskuses

Foto: Egle Nõmmoja
Arutelu Maarja-Magdaleena rahvamajas

tustele ja teavitatakse võimalusest
esitada üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta arvamust. Pärast
kooskõlastamist teeb vallavolikogu
üldplaneeringu vastuvõtmise otsuse
ja suunab üldplaneeringu veelkord
avalikule väljapanekule. Koos üldplaneeringu põhilahenduse avalikustamisega (orienteeruv aeg kevad-suvi
2021) avalikustatakse ka Tartu valla
asustusüksuste lahkmejoonte piiriettepanekud.
Täname kõiki, kes ettepanekuid tegid ja aruteludel osalesid!
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Tartu valla kaasava eelarve hääletuse
tulemused
Katrin Sisask
Tartu valla kaasava eelarve hääletamine toimus 1. detsembrist kuni
14. detsembrini 2020 elektroonilises keskkonnas VOLIS. Tartu vallavalitsus plaanib vähemalt kaks kaasava eelarve hääletusel enim hääli
saanud ideed ellu viia 2021. aastal.
Sel aastal kolmandat korda toimunud kaasavasse eelarvesse esitati 19
ideed. Komisjon valis neist välja 10,
mis suunati edasi rahvahääletusele.
Eelmise aasta võiduideed: Kõrveküla paisjärve äärde rannapromenaadi
kahjuks eelmisel aastal soovitud kujul
realiseerida ei õnnestunud. Teostus
jääb ootama uue üldplaneeringu kehtestamist, kuna selle rajamiseks tuleb
üldplaneeringus vähendada ehituskeeluvööndit.
Möödunud jõulupühade ajal sai aga
tööle 2020. aasta kaasava eelarve hääletusel teiseks jäänud ettepanek Tila
külla rajada tellitava fooriga ülekäigurada, mis tagab turvalise ühenduse
Raadimõisa asumi ja Majoraadi pargi
vahel.
Kaasava eelarve ainus eesmärk ei
ole võidutööde realiseerimine, vaid
ka kogukondade vajaduste välja selgitamine, mistõttu valmisid 2020. aasta
kaasava eelarve ideedest veel kolmandaks jäänud ettepanek rajada Tila külla kogukonna park ja rahvahääletusel
39 häält kogunud Koidupargi mänguväljak.
Kolme aastat analüüsides võib
näha, et igal aastal on hääletajaid
olnud järjest rohkem: 2019. aastal 429,
2020. aastal 562 ja 2021. aastal 600.
Kuna hääletada sai kuni kolme idee
poolt, siis kokku kogusid ideed sel aastal 866 häält.
Silma paistab, et Kõrvekülas on
väga ühtehoidev kogukond. Igal aastal
on selle piirkonna ideed olnud häälte
poolest esimeste seas. Muidugi võib
siinkohal väita, et selles piirkonnas
on ka palju elanikke ja seetõttu on neil
kergem hääli kokku saada. Eks seegi
ole tõsi, aga mõned näited võib tuua,
mis sellele väitele vastu räägivad.
Kui võrrelda kahe umbes sama suure elanikkonnaga aleviku, Kõrveküla
(139 häält) ja Tabivere (53 häält), hääli, siis ei saa küll enam väita, et häälte
arv oleneb asula suurusest. Lähte (82
häält) ja Erala (84 häält) said peaaegu
võrdselt hääli, kuigi Lähtel on umbes

poole rohkem elanikke. Seega julgen
uskuda, et saladus peitub ikkagi selles, kas suudetakse kogukond kokku
tuua ja ühtse eesmärgi nimel tööle
panna või mitte.
Selle aasta kaasava eelarve eripäraks oli, et esimest korda esitati idee,
mis hõlmab kogu Tartu valda. Nii sai
enim hääli (209) ettepanek valgustada Tartu valla bussipeatused. „Ühe
bussipeatuse valgustamine LED-valgustusega maksab umbes 1000 eurot.
Kaasava eelarve raames saame seega
valgustada 20 bussipeatust,“ kommenteeris vallavanem Jarno Laur.
Abivallavanem Tarmo Raudsepp kutsus vallarahvast üles kaasa rääkima:
„Bussipeatuseid on Tartu vallas ligi
300. Selleks, et välja valida need 20
peatust, mis on pimedad ja vajavad
valgustamist, soovime, et kohalikud
elanikud kaasa räägiksid. Lähiajal jagame täpsemat infot, kuidas enda soovist saab märku anda.“
Teisele kohale jäi 139 häälega ettepanek Kõrveküla aleviku mänguväljaku rekonstrueerimiseks. Üks põhjus,
miks Kõrveküla ka sel aastal palju
hääli kogus, võib peituda selles, et kõige suurema elanikkonnaga piirkonnast Raadilt, sel aastal ettepanekuid
ei esitatud. Seega võisid suure tõenäosusega selle piirkonna elanikud anda
oma hääle Kõrvekülale.
Positiivne oli see, et kõik ideed kogusid sel aastal korraliku häältesaagi. Üks põhjus, miks nii läks, võis olla

IDEED JA HÄÄLTE ARV

selles, et ideid, mille vahel valida, oli
sel aastal 10, eelmise aasta 17-ga võrreldes. Kuid kindlasti aitab kaasa ka
varasematel aastatel esitatud ettepanekute realiseerimine ja inimeste
teadlikkus kaasava eelarve olemusest.
Tihe rebimine käis nii esimese
kahe idee kui ka järgnevate, 3.–5. koha
vahel. Ja ega teisedki neist väga palju
maha ei jäänud!
Veel võis selle aasta hääletusel näha,
mis juhtub, kui üks ca 200 elanikuga
piirkond esitab kaks idee poolest väga
sarnast ettepanekut, mille suurimaks
erinevuseks on nende asukoht. Ettepanek rajada mänguväljak Tammistu
Külakeskuse juurde kogus 64 häält ja
ettepanek mänguväljak Tammistusse
18 häält. Kindel on see, et mänguväljakut Tammistusse soovitakse ja ehk
ei olnudki ideede esitajate soov saavutada esikohta, vaid endale ja vallale
selgeks teha selle asukoht. Eelmisel
aastal esitati need ideed samuti, kuid
esitajate nõusolekul suunati hääletusele ühise ettepanekuna. Siis saavutati 65 häält. Tänavu kahepeale kokku
aga 64 + 18.
Meeldivalt üllatas Laeva piirkond,
mis esitas sel aastal oma idee esmakordselt. Loodame, et järgmise aasta
kaasava eelarve ideekorjel on kodanikud veelgi aktiivsemad, sest kui meile
on antud võimalus kaasa rääkida, siis
tuleb seda kasutada!
Tartu vald tänab kõiki, kes kaasavasse eelarvesse ettepanekuid esitasid, ning kõiki, kes andsid oma hääle
kogukonna heaks!
PS! Kaasav eelarve toimub ka järgmisel aastal – hakkame juba mõtlema,
milliseid probleeme või murekohti
näeme, mida kaasava eelarve raames
võiks parandada!

· Bussipeatuste valgustamine Tartu vallas
· Mänguväljak Kõrveküla alevikku
· Äksi kultuurikeskpaik ehk Äksi Avatud Õu
· Erala mängu- ja spordiväljak
· Välijõusaal OMNIGYM Lähtele
· Seiklusrada koos valgustusega Laeva külla
· Mänguväljak Tammistu Külakeskuse juurde
· Tabivere ranna paadislipi, infotahvli ja
tuletõrje veevõtukoha uuendamine
· Välijõusaal Maarja-Magdaleenasse
· Mänguväljak Tammistusse

209 häält
139 häält
98 häält
84 häält
82 häält
74 häält
64 häält
53 häält
45 häält
18 häält
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ERMi tänavaruumi
Raadimõisa asumi
puhkeala ideekonkurss ideevõistlus
Tartu Vallavalitsus

Tartu Vallavalitsus

Foto: Tanel Kindsigo

Konkursiala skeem

Tartu Vallavalitsus koostöös Eesti Arhitektide
Liiduga valmistas ette ja
kuulutas välja Raadimõisa
asumi puhkeala ideekonkursi.
Konkurss korraldatakse
parima maastikuarhitektuurse ideekavandi leidmiseks Raadimõisa asumi
puhkealale. Ideekonkursi
eesmärk on leida kavand,
mille alusel rajada nüüdisaegse kujundusega mitmeotstarbeline puhkeala, kus
on turvalised ja atraktiivsed võimalused erinevatele
vanuse- ja huvigruppidele
õues liikumiseks ja puhkamiseks. Kujunduslahenduse disain, haljastus, ehituslikud elemendid ning
valguslahendus on meeldivad ning atraktiivsed
inimmõõtmelisuse perspektiivis. Ala peab olema
aastaringselt aktiivselt kasutatav. Ala on ligikaudu 10
ha suurune üldkasutatav
maa-ala (Mõisavärava kü,
Vahi alevik).
Arvestades ala mastaapsust, toimub võidutöö alusel

järgnev projekteerimine ja
ala väljaehitamine etappide
kaupa. Etapiti väljaehitamise
tingimus on seatud ka üheks
konkursi tingimuseks.
Konkursiga seotud dokumendid on leitavad riigihangete registris, hanke
nimetus Raadimõisa asumi
puhkeala ideekonkurss,
viitenumber 218525. Kavandite esitamise tähtaeg on
26.02.2021.
Kavandite hindamiseks
on moodustatud 5-liikmeline žürii. Žürii valib esitatud
tööde hulgast välja võitja,
kellega sõlmitakse pakutud
ideekavandi alusel projekteerimisteenuse hankeleping vastavalt riigihangete
seadusele.
Loodame arhitektide ja
maastikuarhitektide poolt
rohket osavõttu ja lennukaid ideid, mille hulgast
žürii saaks valida piirkonda
sobivaima lahenduse!
Ideevõistluse alusdokumendid on kättesaadavad
e-riigihangete registrist
https://riigihanked.riik.ee
või Tartu valla kodulehel
www.tartuvald.ee

Asendiplaan

Ideevõistluse eesmärk on
leida arhitektuuriliselt,
ruumiplaneeringult ja
funktsionaalsuselt parim
lahendus Tartu valda endise Raadi sõjaväelennuvälja
alale planeeritud kesktänavale (Ermi tänav), mis
arvestab olemasoleva rajatud kui ka planeeritud
keskkonnaga ning mis sisaldab lisaks tee-ehituslikule osale ka ruumi kujundavate muude elementide
lahendamist.
Eesmärk on kontekstist
tulenevalt ambivalentne:
ühelt poolt militaarlennuvälja superstruktuure
säilitav, kuid teisalt maksimaalselt inimmõõtmeline,
linnaehituslikult kaasaegne, funktsionaalne ja teostatav linnaruum.

Tänava ääres on juba lähitulevikus elamualad korterelamutega, ärihooned,
vanadekodu, lasteaed ja
kool. Kaugemas tulevikus
lisanduvad veel ühiskondlikud hooned, spordirajatised, kalmistu või kolombaarium ning äri- ja elumajad.
Kujundatav ruum peab
jätma võimaluse erinevate
suurürituste (näiteks militaarparaadid, kontserdid,
rallid või messid) korraldamiseks nii Ermi tänaval kui
ka sümbioosis ERMi ja teiste aladega.
Liikluspindade puhul
tuleb arvestada, et tegu on
tänavaga, mida kasutab
tulevikus ühistransport,
lisaks tuleb alale rajada rattaringluse parkla ning autojagamisteenuse ja -laadimise taristu, pargi-ja-sõida
süsteem.
Hange viiakse läbi kaheetapilisena. Esimeses etapis oodatakse portfooliote
esitamist, mille tähtaeg
on 15.01.2021. Portfooliote
põhjal valitakse välja kolm
võistlejat, kes esitavad teise
vooru kavandid. Konkursi
võitjaga sõlmitakse leping
edasiseks projekteerimiseks vastavalt riigihangete
seadusele.
Ideevõistluse alusdokumendid on kättesaadavad
e-riigihangete registrist
https://riigihanked.riik.ee
või Tartu valla kodulehel
www.tartuvald.ee
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Saame tuttavaks –
Tartu valla hankespetsialist Kadri Leetsaar
Kadri Leetsaar, Tartu valla hankespetsialist
Lõpetasin Tallinna Tehnikaülikooli
tööstus- ja tsiviilehituse spetsialiseerumisega sadamaehitusele 2008.
aastal. Põlise Tallinna tüdrukuna
kolisin pärast ülikooli lõppu Tartusse ja olengi ennast nüüd siia piirkonda sisse seadnud.
Peale lastega kodus olemist töötasin peaaegu 4 aastat Tartu Ülikooli
füüsika instituudis eurorahastatud
projektide spetsialistina ning peale
seda 5 aastat aktsiaseltsis TREF hankespetsialisti ning projektijuhina.
Seega ei ole mulle võõrad teerullid ega
eurorahastuste aruandluse pool.
Iseloomult olen kohusetundlik, sihikindel ja eesmärkide saavutamisele
pühendunud. Eriliselt panevad silma
särama teemad, millest seni pole midagi teadnud. Uudishimu pole patt,
teavad targad rääkida.

Usun, et suudan oma täpsuse ja sihikindlusega Tartu vallale olla abiks
nii väiksemate kui ka suuremate eesmärkide täitmisel.
Peres kasvab 2 kooliealist poega
ning elamisest ei puudu ka lemmikloomad – koer ja akvaariumikalad.
Vaba aega sisustan raamatute lugemise, käsitöö, looduses viibimise,
muusika kuulamise ning koorilauluga. Erinevates koorides olen laulnud
lapsest saati. Viimased 11 aastat olen
laulnud naiskooris Emajõe Laulikud.
Laulmine erinevates kollektiivides on
andnud mulle võimaluse korraldada
erinevaid muusikalisi kultuuriüritusi Tartu linnas, selle lähiümbruses
ja kaugemalgi. Sportliku poole pealt
– korra aastas leiab mind kindlasti
metsast rogainirajalt orienteerumast.
Kui talve on, siis üritan jõuda mõned
korrad aastas suusarajale.

Foto: Grethe Rõõm
Kadri Leetsaar,
Tartu valla hankespetsialist

KOOL

Tabivere Põhikooli heateod
Kadi Kesa, Tabivere Põhikooli õppe- ja arendusjuht
Tabivere Põhikoolis on traditsiooniks saanud, et iga klass teeb detsembrikuus heateo. Õnneks hakati
heategudeks varakult valmistuma
ja koolide distantsõppele viimine ei
seganud ühtegi heategu.
Foto: Angela Otti
2. klass kogus asju Tartu Koduta
Loomade varjupaiga jaoks

Foto: Mairi Peiponen
3. klass viis Elistvere Loomaparki
loomadele süüa

SELLEL AASTAL TEHTI JÄRGMISI
HEATEGUSID:
1. klass meisterdas järjehoidjaid,
mida saavad soovijad Tabivere raamatukogust endale küsida.
2. klass kogus asju Tartu Koduta
Loomade varjupaiga jaoks.
3. klass viis Elistvere Loomaparki
loomadele süüa.
4. klass meisterdas jõulukaarte ja
müüs neid. Kogutud raha (37 €) annetati SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi kaudu väikesele Johann-Rogerile, kes on veetnud kõik oma viis
elukuud haiglas, sest koduse hooldamise jaoks ei ole vanematel võimalik
soetada vahendeid.
5. klass tegi koolimaja ette helku-

ripuu – kellel pole helkurit, saab veel
jaanuaris ka sealt endale helkuri võtta.
6. klassi õpilased kogusid taarat ja
viisid selle taarapunktidesse. Saadud
rahale tõid õpilased natuke raha juurde ja said kokku 131 eurot. See raha
kanti üle Hille Tänavsuu Vähiravifondile Kingitud Elu.
7. klass alustas sellel aastal eriti
vara ja osales 14. novembril toimuval
Maailma Diabeedipäeval. Osalemiseks tõi iga laps oma võimaluste piires
raha, mis kanti üle Eesti Laste ja Noorte Diabeedi Ühingule 1. tüüpi diabeeti
põdevate laste suvise diabeedilaagri ja
koolitusprogrammi toetuseks. Lisaks
raha annetamisele tuli kõndida 5 km
ja meie õpilased tegid lisaks endale või
kinkimiseks ilusa helkuri.
8. klassi tüdrukud õmblesid igale
õpetajale korduvkasutatava maski,
mille kujundus oli personaalselt igale
õpetajale tehtud.
9. klass meisterdas 1. klassi õpilastele jõulusokid, kuhu päkapikud said
üllatusi tooma hakata.
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Kõrveküla Põhikooli avamist sai
jälgida veebi vahendusel
Katrin Sisask
Aasta aega tagasi jaanuaris oli Kuukirja esikaanel foto Kõrveküla Põhikoolist. Hiljuti oli alanud kooli juurdeehitus. Täna saame rõõmustada,
sest lühikese ajaga on ära tehtud
uskumatult suur töö ja kool on oma
uksed õpilastele avanud.
Uus koolimaja loob keskkonna paremaks õpetamiseks ja õppimiseks.
Reaalainete klassid ja laborid on innovaatilised, siin saab teha katseid ja
praktikume. Igas klassis on prügisorteerimise jaoks eraldi prügikastid,
mis loodetavasti panevad sel alal alused kogu eluks. Väga heal tasemel on
käsitöö ja kodunduse ning robootika
ja arvutiklassid. Koolil on avar fuajee
ja aatrium ning oma raadiosüsteem.
On loodud tingimused õpilastele vahetunde sisukalt täita – on kohti, kus
mõtiskleda ja ka neid, kus üksteisega
suhelda. Saab näiteks ronida, twisterit või malet mängida ning kooli
õuealal rulatada.
Suure hüppe on teinud kooli söökla.
Varem väga kitsastes oludes toitlustust pakkunud kokkadel on nüüd suurepärased võimalused tänu Metose
paigaldatud köögitehnikale.
Lisaks kooliperele alustas 18. jaanuaril, esialgu koroonast tingituna
kontaktivaba laenutust, Kõrveküla raamatukogu ja vanemas osas on
seadnud end sisse Tartu Valla Muusikakool. Viimane on ilmselt oma ruumidest unistanud veelgi kauem kui
koolipere.
Ometi pole kõik tööd veel valmis.
Jaanuaris algas spordihoone ehitamine, mis on plaanis valmis saada selle aasta septembriks. Sisseseadmist
ootab vaikuse tuba, kuhu peagi kolivad taimed. Selle ruumi mõte on saada rahu igapäevasest mürast ja sagimisest koolipäevas. Samuti on loodud
VR-tuba, kus täna on küll veel vaid
tühi ruum, kuid plaan on koostööpartneritega ülikoolist ja mujalt see
ruum samuti täita, et virtuaalreaalsust saaks lõimida õppetegevusega.
Uhke maja avamispidu oli plaanitud teha suurelt. Kuid koroona soovis
teisiti ja avalikku üritust, kuhu kõik
kohale saaksid tulla, kahjuks korraldada ei saanud. 7. jaanuaril kell 15.oo
toimunud avamist sai jälgida veebi va-

Foto: Katrin Sisask

Foto: Katrin Sisask
Kõrveküla Põhikooli lindi läbi lõikamine.
VASAKULT: vallavanem Jarno Laur, Kõrveküla Põhikooli direktor Andres Jõgar,
KRC Ehituse tegevjuht Siim Kroodo, Tartu valla muusikakooli direktor Ele Sonn,
vallavolikogu esimees Üllar Loks ja Kõrveküla raamatukogu direktor Hele Ellermaa

hendusel, mis lõppkokkuvõttes võibolla ei olnudki kõige halvem variant.
Otseülekannet vaatas ca 500 inimest
ja jaanuari keskpaigas oli videol järelvaatamisi olnud üle 8 tuhande. Lisaks
jääb ilus mälestus videona kõigile huvilistele uudistamiseks.
Ülekande video oli kokku pandud
selliselt, et reaalajas toimunud pidustuste vahele näidati varem filmitud
videoklippe, mis tutvustasid uut koolimaja. Pidustused algasid Zerkala tuleteatri Tuleshowga kooli õuel. Sellele
järgnes vallavanema Jarno Lauri tervituskõne.
Kõrveküla Põhikooli lindi lõikasid
läbi vallavanem Jarno Laur, vallavolikogu esimees Üllar Loks, Kõrveküla
Põhikooli direktor Andres Jõgar, Kõrveküla raamatukogu direktor Hele
Ellermaa, Tartu valla muusikakooli
direktor Ele Sonn ja KRC Ehituse tegevjuht Siim Kroodo.
Seejärel liiguti koolimajja sisse.
Kõrveküla kooli õpetajate, vilistlaste
ja rahvatantsurühma Metsataga esituses tantsiti ja lauldi „Tuljakut“, millele on viisi loonud Miina Härma, kelle
vanemad on olnud Kõrveküla kooli

õpetajad ja kes isegi siin koolis käinud.
Sõna võtsid peale vallavanema Tartu Vallavolikogu esimees Üllar Loks,
arhitektuuribüroo KAUSS arhitektide
esindaja Lauri Eltermaa, maja ehitanud KRC Ehituse tegevjuht Siim Kroodo, sisustuslahenduse looja AS Standardi esindaja ja projektijuht Märt
Israel, Kõrveküla Põhikooli direktor
Andres Jõgar, Tartu valla muusikakooli direktor Ele Sonn ja Kõrveküla
raamatukogu direktor Hele Ellermaa.
Avamisel esinesid veel Kõrveküla
põhikooli 2.a klassi õpilane Rosanna
Säälik, kes laulis Külliki Levini kirjutatud laulu „Mina ka võin saada arhitektiks“. Tartu valla muusikakooli õpilane Lenna Lotta Urmann esitas laulu
„Ehitame maja“. Saateks mängis muusikakooli direktor Ele Sonn klaverit
ja ﬂööti õpetaja Liia Koorts. Aatriumi
kaunistaval Estonia klaveril mängis
pianist ja Vanemuise teatri kontsertmeister Margus Riimaa Mozarti pala
„Türgi marss“.
Kindlasti jätkub avastamisrõõmu
uutes koolimaja ruumides nii õpilastele kui ka õpetajatele veel pikaks
ajaks!
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Ripsiku kõige esimene ja pööraselt
maruvahva aasta!
Berit Ojaniit,
Raadi lasteaia Ripsik direktor
Möödunud on Ripsiku päris esimene
täispikk aasta, mis on olnud pungil
erinevaid vahvaid toimetusi. Nüüd
on võimalus aasta kokku võtta ja sellest pisike ülevaade anda.
Aasta algas liikumise tähe all. Jaanuaris muutusid Ripsiku fuajeed töögrupi „Liikudes loodusega sõbraks“
eestvedamisel takistusradadeks, millele andsid lapsed nimeks „Anna ja
Elsa nõiutud metsarada“. Iga laps ületas teekonnal läbi nõiutud metsa erinevaid takistusi. Sportlikult jätkasime ka veebruaris, mis algas Ripsikute
jaoks suure rõõmustava uudisega. Nimelt oli ilmataat toredad külmakraadid meisterdanud ning Taavi ja Silver
muutsid lasteaia korvpalliväljaku
uisuväljakuks. Avatud uisuväljak pakkus suurt rõõmu nii suurtele kui väikestele ripsiklastele. Sellega aga ka
veebruarikuised tegemised sugugi
ei lõppenud. Sõbrapäeva tähistasime
terve nädala. Fuajeesse seadsime fotonurga, kus oli nii lapsevanematel kui
ka lastel võimalus jäädvustada toredaid hetki. Avatud oli Sõbrapost, kuhu
igaüks sai poetada toredaid soove sõpradele. Ripsikul on palju sõpru, kellest väga olulisel kohal on meie armas
Eesti. Eesti Vabariigi 102. sünnipäeva

Foto: Paula Kuusik
Sünnipäeva kaardi joonistamine Ripsikule

auks heiskasime Ripsikus laste ja lapsevanemate pilkude all sini-must-valge lipu. Enne lipu heiskamist toimus
üheskoos lapsevanematega vahva paraadmarss, milles oli üle ootuste palju
osalejaid.
Möödunud vastlapäeval oli maa küll
must, kuid see meid ei morjendanud.
Ripsiklased said lumepuudusest hoolimata, ikkagi vastlaliugu lasta. Lähenesime olukorrale loovalt ning kasutasime ära olemasolevaid vahendeid
ja võimalusi. Peale vastlaliugu sõime
laste valmistatud vastlakukleid, mis
maitsesid niiii hästi.
Märts oli Ripsikus võidusõidukuu,
mille raames tegid ripsiklased kodudes GPS-kunsti. Kuigi lasteaed oli
eriolukorra tõttu suletud, ei lasknud
me pead norgu, vaid kolisime e-avarustesse. Aset leidis Ripsiku kõige
esimene õhupalliauto e-ralli. Pered

valmistasid kodudes õhupalliautod
ning võidusõit läks lahti. Kuna jaanuaris toimunud takistusradade projekt
meeldis lastele väga, siis otsustasime
seda projekti korrata. Aprillis muutusid ripsiklaste kodud ja koduõued
vahvateks takistusradadeks. Ripsiklasid leidsid enda ümbrusest põnevaid takistusi, mida üheskoos ületada.
See oli igavesti tore ettevõtmine. Kuu
lõpus kuulutas Ripsik välja tšempionaadi „Rippuv Ripsik“, mille raames
selgus „Meie aja rippuja“, kes suutis
rippuda 2 minutit ja 20 sekundit. Oli
see vast rippumine!
Maikuus tegime üheskoos head
ning koristasime Raadil oma kodukanti. Ripsiklastele meeldib aega veeta kaunis koduümbruses ja seetõttu
tahtsime ka omalt poolt panustada
sellesse, et meie koduümbrus oleks
hoitud.

Muumimaja pühade ootus ja jõuluvanaga
kohtumine
Tekst ja foto: Marika Kiremija, Väikese Müü abiõpetaja
Maarja-Magdaleenas asuva Muumimaja pühade ootus ja jõuluvanaga
kohtumine oli see aasta veidi teistmoodi.
Meie maja hoovi ehtis suur kuusepuu, kus jõulumees kinkide jagamiseks istet võttis. Lapsed laulsid ja tantsisid selle ümber ning ootasid oma
kommipakke. Jõuluvana kingikoti
täitis sellel aastal eriti suurte kingitustega meie oma külas juba mitmeid
aastaid tegutsev metallifirma LGT
Konsultatsioonid OÜ. Suur kniks ja aitäh neile.

Enne taadi tulemist käisime kirikus ja laulsime koos muusikaõpetaja
Kristiinaga ilusaid pühadelaule.
Hoovis põles lõke, kus õpetajad
koos lastega soojendasid viinereid ja
vahukomme.
Meie kuurist oli saanud hubane
jõulukohvik, kus külastajad said paaril eelneval õhtul sisse astuda ja sooja
teed ning piparkooke nautida.
Olenemata sellest, et lund polnud,
tundsid lapsed ikka suurt rõõmu sellest pärastlõunasest õues möllamisest. Kilkeid ja naeru oli meie majast
kaugele kuulda.

Jõulukohvik
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Hallo-Hallo, siin Muumid!
Tabivere lasteaia Muumipere rühm
Uuel aastal on kõik äkki teistmoodi:
uued valgusest helendavad rühmaruumid ja majagi hoopis teine, kuhu
igal hommikul koos emme-issiga
rõõmuga minna.
Aga seda oligi arvata, sest meie pere
Väike Müü lõi käed puusa ja koputas
kingakontsaga enne jõulupühi kõvasti
vastu põrandat: TAHAN UUEL AASTAL OMA TUBA!
No eks ta ju tõsi ole, et pikka aega on
plaani peetud vabadesse Maarja-Magdaleena kooliruumidesse lasteaiarühma
loomist. Ruumikitsikus praeguses lasteaiamajas hakkas tõsiselt pigistama.
Jooksime siis kõik kogu rühmaga
vaatama, kui kaugel ehitustööd Maarja-Magdaleena koolimajas on. Selgus,
et paar lauda veel seina lüüa ja valmis
saabki. No ega siis enam polnud mahti
viivitada, kolisime ruttu oma voodid ja
mänguasjad uutesse ruumidesse ning
hakkasime sätt ima. Paaril uue aasta
esimesel päeval toodi uut mööblit ka
juurde ning jaanuari alguses olidki
esimesed lapsed kohal.
Piduliku rühmaruumi avamise tegime reedel, 8. jaanuaril. Tänasime
ehitajat, vallavalitsust ning tutvusime
koolijuhtidega. Toreda kingituse tegi
Tabivere käsitööﬁrma „Isetehtu“: lap-

sed ja õpetajad said
Maarja-Magdaleena
kihelkonnavärvides
käepaelad.
Õige magusad ja
maitsvad kringlid
küpsetas lastea ia
kokk Sirje.
Tore, et nüüd saame siinsamas koolisööklas süüa, kooli
spordisaali kasutada ja vaba ruumi tegelusteks ning mängudeks on märksa
rohkem.
Ootame juba, et
kooli staadionil talvel suusa r inge ja
kevadel jooksuringe
teha. Kelgutada saame juba praegu mõne
künka otsast ikkagi.
Aga Väike Müü
saigi nüüd oma toa.
Oh, kui õnnelik ta on: jätkub tantsuruumi ja leidub vaikne nurgake omaette lugemiseks ja unistamiseks. Eks
ta unistab nüüd päris uuest lasteaiamajast, mis peagi kerkima peaks
hakkama. Seal majas kohtutakse jälle

kogu Muumiperega ning tehakse ruumi ka kolmandale rühmale. Peame
nüüd plaani, kas selle saab Muumipapa, Muumimamma või keegi teine
meie perest, aga kindel on, et Muumimaja laieneb.

KULTUUR

Tabiveres põletati ühiselt jõulukuuski
Katrin Sisask
9. jaanuaril tegi Tabivere rahvamaja juhataja Kalev Pärtelpoeg kogukonnale üleskutse ühiselt rannas
kuused ära põletada.
„Inimesed tulid mäest alla randa,
kuused näpus,“ räägib Kalev. „Ligikaudu 20 kuuske toodi,“ täpsustab
ta. Lisaks kuuskede põletamisele oli
rannas avatud uisuväljak ja meeleolu
hoidis üleval Jüri Homenja.
Uisuväljaku rajas Tabivere randa
oma initsiatiivil kohalik elanik Urmo
Sorga. Jõuluvana tõi lapsele uisud ja
tubli pereisa pidi ju ometi siis ka uisuväljaku rajama. Kaasa aitas suveperioodil rannas kohvikut pidav Tarvo
Vassil. Tema poolt on uisuväljaku val-

Foto: Katrin Sisask

gustus. Vald andis omalt poolt elektri
ja rohkem ei olnudki vaja, et kohalikele ja miks mitte ka kaugemalt tulijatele
talverõõme pakkuv väljak teha.

Tabivere kuuskede põletamise ürituse eestvedaja oli Tabivere rahvamaja. Kaasa aitasid kohalikud elanikud
eesotsas Urmo ja Tarvoga.
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150 aastat segakoorilaulu Maarja-Ma
Sissejuhatus: Katrin Sisask
Ajaloo kokkuvõte: Tiia Pärtelpoeg, Maarja-Magdaleena rahvamaja juhataja
7. novembril tähistas MaarjaMagdaleena segakoor oma 150. juubelit.
Maarja-Magdaleena rahvamaja juhataja Tiia Pärtelpoeg jagas Kuukirjaga
segakoori ajaloo lühikokkuvõtet. Esimest osa sellest saab lugeda 2020. aasta detsembri Kuukirjast.
2008. aasta algas suurejooneliselt
kogu Eestimaal, sest kõikjal toimusid vabariigi juubeliaasta pidustused.
Tegevusi jätkus terve aasta vältel.
Laulsime kolme maakonna laulupeol
Toilas, osalesime öölaulupeol „Märkamisaeg“. Omanäoline ja meeldejääv
oli Tabivere valla I laulupäev, millega
tähistasime segakoori 15. sünnipäeva. Sündmus algas rongkäiguga ja
lõppes segakooride ühiskontserdiga
Maarja-Magdaleena laululaval. Kokku
osales laulupäeval üle kolmesaja inimese. Nende hulgas ka sõpruskoorid
Sadalast, Saarelt, Koerust, Äksist ja
Palalt. 1950ndatel aastatel lõppenud
kohalikele laulupäevadele oli taas algus tehtud. Uus hooaeg tõi juurde uusi
lauljaid ka kaugematest piirkondadest. 2009. aastast kannab kollektiiv
muistse kihelkonna järgi Maarja-Magdaleena segakoori nime.
Järgmisel aastal valmistasime ette
Tabivere valla II laulupäeva, kuhu olid
taas kutsutud külla sõpruskoorid.
Laulupäev toimus Koogi külaplatsil.
Ühel südasuvisel ööl aga naasime Ungarist koorifestivalilt.
2010. aastal käisime Koeru segakoori 120. sünnipäeval, osalesime
maakondlikel laulupidudel ja segakooride päeval Türil. Sellel aastal sai segakoor Maarja-Magdaleena kihelkonna

rahvariided. Sügisel osalesime suurel
ühtelaulmisel Otslava külaplatsil, kus
tähistati telesilla vahendusel taasiseseisvumispäeva. 2011. aastal, Eesti Vabariigi sünnipäevakontserdil esinesime koos Vanemuise Seltsi segakooriga
Tabiveres ja Tartus Peetri kirikus. Sügisel käis segakoor kontsertreisil Kihnus.
2012. aastal toimus Maarja-Magdaleena laululaval Tabivere valla III
laulupäev, mis seekord jäi kohalike
laulupäevade nimekirjas viimaseks.
Segakoorilt ilmus teine CD-plaat,
kuhu olid lindistatud aasta jooksul
õpitud meeldejäävamad laulud. Alguse sai suur kontsertide seeria, mis
lõppes alles 2013. aasta lõpul. Kokku
andsime 19 kontserti, millega tähistasime segakoori 20. aastapäeva. Lindistasime kolmanda CD-plaadi. 2014.
aasta enne üldlaulupidu möödus koorile väga töiselt. Nimelt toimus TuleTulemine „Külast-külla, käest kätte“,
kus kohalikud koorid, tantsurühmad
ja orkestrid viisid peotule pealinna
teatesõiduna jalgratastel. Tuletseremoonia toimus Maarja-Magdaleena
puhkealal. Tuld hoiti Maarja-Magdaleena kirikus, et see hommikul taas
üle anda.
2015. aastal tähistas väärikas eas
nooruslik koor oma 22. sünnipäeva ja
lõpetas oma kodurahvamajas kontsertide seeria, millega tähistati 145 aasta
möödumist segakoori esmamainimisest. Sel aastal laulis Maarja-Magdaleena segakoor koos teiste lauljatega
talveöölaulupeol Pühajärve laululaval, Jõgevamaa laulupeol, popkooripeol Tartus. Toimusid laululaagrid
ja esinemised oma valla rahvale ning

Foto: Tiia Pärtelpoja erakogu
Enne jõule aga andsime kaks kontserti
jõulukruiisil Tallinki laeval

suvel sõitis segakoor kontsertreisile
Prangli saarele. Ka 2016. aastal ei olnud puudus vallasisestest esinemistest. Vihmasemaks sündmuseks oli
aga segakooride simman Viljandis.
Taevast langes vett jugadena, publikut
polnud, kuid koorid laulsid rõõmsalt
ja lustlikult. Suvel käis segakoor kontsertreisil Ruhnu saarel. Jõulude paiku
aga toimus Maarja-Magdaleena kirikus ühine kontsert koos naiskooriga
Domina. Ka 2017. aasta esitas koorile
väljakutseid, milledele töiselt ja rõõmsalt vastu läksime. Kontsertreisil käisime Ahvenamaal.
2018. aastal täitus segakooril kooslaulmisest 25 aastat. Kui viis aastat
tagasi peeti maha uhke sünnipäevapidu, siis sellel juubelil jäädi tagasihoidlikumaks, sest ees ootasid EV-100
pidustused ja üldlaulupidu, mis nõudsid kollektiivilt suuremat pingutust
ja rohkem aega. Kuid sellegipoolest
esinesime kodustel üritustel ja maakonna pidudel, segakooride laulupäeval Viljandis, Vaba Rahva Laulul Pai-

Foto: Tiia Pärtelpoja erakogu
Segakoori 150ndat aastapäeva tähistati 7. novembril MaarjaMagdaleena rahvamajas. Esitati laulumäng „150 aastat lauluteel“,
millele tekstid kirjutas Janno Puusepp ja laulud valis Liia Koorts
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Magdaleenas

Esimese „Marahwa Näddala –
Lehe“ ilmumisest möödus
Täna tuntud Õ-tähe kujuni jõuab
200 aastat
Masing 14. juulil 1819. Seda kirjapilti
Katrin Sisask

17. jaanuaril (vkj 5. jaanuaril) möödus 200 aastat Äksi kirikuõpetaja
Otto Wilhelm Masingu (8.11.1763
Lohusuu – 15.03.1832 Äksi) poolt
välja antud „Marahwa Näddala –
Lehe“ esimese numbri ilmumisest.

Foto: Tiia Pärtelpoja erakogu
III laulupäev Maarja-Magdaleenas

de Vallimäel. Kontsertreisil käisime
Hiiumaal.
2019. aasta oli eesti laulu ja tantsu
juubeliaasta. Toimus XXVII laulupidu.
Esimesest laulupeost oli möödunud
150 aastat. Ettevalmistused suureks
peoks algasid varakult. Repertuaar,
mis polnud kergete killast, nõudis palju prooviaega, mitut laululaagrit, kokkulaulmisi. Järgnesid ettelaulmised.
Meil läks hästi. Kuid enne üldlaulupidu jäi paar kuud aega ka Tartus toimuva laulupeo repertuaari õppimiseks.
Pidu oli eriline ja armas.
Segakoor ei eiranud ka sellel aastal
oma suvist traditsiooni: olla koos ja
puhata ning tunda üksteisest rõõmu.
Käisime Gotlandil ja tutvusime saare
vaatamisväärsustega. Suve lõpul aga
osalesime Vaba Rahva Laulul Pärnu
Vallikäärus. Aasta 2020 algas kontserdiga Talveöölaulupeol Otepääl. Kuid
siis saabus pikem vaheaeg. Alles suve
lõpu poole, kui õhus koroonaviirust
vähemaks jäi, tuli kollektiiv kokku,
osales Vaba Rahva Laulul Haapsalu
Vallikäärus ja hakkas ette valmistama
uut sündmust – segakoori 150. aastapäeva. Janno Puuseppa kirjutatud
tekst ja Liia Koortsi valitud laulud laulumängule „150 aastat lauluteel“ toodi
rahva ette 7. novembril Maarja-Magdaleena rahvamajas.
On õnn seista nii suure numbriga
verstaposti juures teadmisega, et 150
aasta pikkune laulukett on ajale südikalt vastu pidanud ning sellest 27 aastat on Maarja-Magdaleena segakoor
olnud selle jätkulüliks ja koorilaulu
järjepidevuse hoidjaks! Suur tänu kõikidele kaasaelajatele ja õnnitlejatele!
Sündmust toetasid Kohaliku Omaalgatuse Programm ja Tartu vald.

Marahwa Näddala – Leht oli kaheksaleheküljeline, oma aja kohta
mahukas ajaleht. See on üks esimesi
suuremaid ajalehti Eestis, mis ilmus
aastatel 1821–1823 ja 1825.
Masing koostas ja kirjutas ajalehte
üksi, kasutades vaid umbes viie kaasautori saadetud kirjatükke. Seetõttu
ei olnud ta suuteline ajalehte pikaaegselt välja andma – tööd oli ühe inimese jaoks liiga palju. Samuti oli ajalehe
väljaandmine kulukas. Esimese aasta
lõpuks oli tellijaid vaid 190 ja seetõttu
algne tiraaž 500 muudeti 350-ks.
Läbi ajalehe sai talupoeg seigelda
enda jaoks kättesaamatutesse paikadesse ja lugeda põnevaid lugusid ning
arvamusi. Kirjutati erinevatest Eesti
ja ka kaugematest maailma paikadest,
teistest rahvastest, ajaloost ja tänapäevast, leiutistest, tehnikasaavutustest, loodusest ning loodusnähtustest.
Veel sai lugeda kaubanduse kohta –
kuidas talupoeg saab vältida kauplemisel pettasaamist, raharinglusest
ja paljude teiste innovaatiliste ideede
seas on arutletud isegi talurahvapanga vajaduse üle.
Kuna Masing oli eesti kirjakeele
uuendaja ja arendaja, ei puudunud väljaandest ka keeleuuenduslikud ideed.
Ta tutvustas ajalehes uusi enda poolt
kasutusele võetud sõnu nagu näiteks
„ajaleht“, „kapital“, „minister“ jne.
Samuti on ajalehes kasutatud Õtähe tänast kirjapilti. Selle eesti
keelde jõudmise lugu on pikk. Esimest
korda esitas Masing ideed 1816. aastal
raamatus „Algupäraseid eesti tekste
sakslastele“. Sel ajal oli tal mõttes tuua
eesti keelde lausa kaks Õ-tähte, millel
on erinev hääldus.
1818. aastal valmistati üks väljapakutud tähetüüpidest trükkimiseks,
kuid Masing ei olnud sellega rahul. Samal aastal ilmunud Masingu raamatus „Pühhapäwa Wahhe-luggemissed“
võib sellist Õ-tähte aga kohata, sest
see jõuti ära trükkida esialgse kirjapildiga.

kasutab ta oma kirjades ja kirjutistes
kuni oma elupäevade lõpuni. Nii ongi
1821. aastal ilmunud esimese „Maarahwa Näddala – Lehe“ esimesel lehel,
mis on trükitud Kuukirja esikaanel,
kasutusel Õ-tähe tänapäevane kirjapilt nii väike- kui ka suurtähena.
Samas oli Õ-tähe levimine kõikjale
Eestis tänapäeva mõistes, kui üks sõnum on hiirekliki kaugusel, väga aeglane protsess. Näiteks 1857. aastal ilmunud esimeses „Perno Postimehes“
veel Õ-täht kasutusel ei ole.
Teadaolevalt on Õ-tähe sünnikodu
Äksi kihelkonnas, tänases Voldi külas, kus asub Äksi kirik. Sealse pastori
Otto Wilhelm Masingu juured pärinevad küll kõrvalolevast Maarja-Magdaleena kihelkonnast, kuid Otto ise seal
kunagi ei elanud.
Masingute päritolu ja perekonnanime saamise üle on ajaloouurijatel
olnud erinevaid arvamusi. Põhinetud
on lugudel ja legendidel, mida inimesed või uurimise ajal veel elanud sugulased on rääkinud. Ainus koht, kust
fakte reaalselt kontrollida saab, on
kirikuraamatud. Ja neid uurides tekivad minulgi mõned kahtlused. Kindlat
ja täit tõde aga üle 200 aasta tagusest
elust me ilmselt teada ei saagi.
Kindel on, et Otto Wilhelm Masing
sündis Lohusuus, kus tema eestlasest
isa Kristjan Masick köstri ametit pidas. Otto ema Anna Ludovica von Hildebrandt oli aadlisoost ja arvatavasti
Rootsi päritolu. Alghariduse sai Otto
Narva linnakoolis ja edasi asus õppima Saksamaale, Torgau gümnaasiumisse ning peale seda Halle ülikooli
usuteaduskonda. Aastast 1788 oli ta
Lüganuse, 1795 Viru-Nigula ja 1815
Äksi pastor. Alates 1818. aastast lisaks
pastori ametile Liivimaa ülemkonsistooriumi assessor ja 1821. aastast Tartu praost.
Tema jaoks oli rahva harimine
oluline ja ta oli seda meelt, et selleks
on vaja korras koole ja oskajaid koolmeistreid.

Kasutatud kirjandus:

Salupere, M. „Täpsustusi ja täiendusi
Masingute suguvõsatabelisse“, 2014 ?.;
Lipp, M. „Masingite suguwõsa“, 1907;
Pärtelpoeg, T. „Maarja-Magdaleena
piirkond läbi aegade“ jätkuraamat,
2020;
www.sirp.ee/s1-artiklid/varamu/kuidas-tuli-o-taht-eesti-kirjakeelde/
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Õnneliku kodu koht on
UUS-Kõrve elamurajoonis

Maa on saanud endale tekiks kerge
ja karge lumekirme. On aeg hakata
planeerima järgmist kevadet. Kevadel
löövad õitsele lilled ja aiapidajad vajutavad labidad õndsa naeratuse saatel
maasse. Ärkavad pikast talveunest ka
kopad, kes usinasti hakkavad loodavas Uus-Kõrve elamurajoonis toimetama. On õige aeg hakata valima oma
uue kodu kohta, et ka Sina saaksid
koos teistega kevadel aegsasti askeldama hakata.
Kui Sinu pere soovib uut ja suuremat elukohta, siis üheks võimaluseks
on maja ehitamine. Alustama peaksid
endale sobiva kinnistu leidmisega.
Selleks soovitame hetkeks peatuda
elu kirjus virrvarris ja uurida hoolega
müügis olevaid kinnistuid. Leia aega
nende külastamiseks. Analüüsi olemasolevaid teenuseid ning liitumistasusid. Tutvu ehitustingimustega.
Mõtle, kas sealt on mugav tööle sõita/
jalutada. Kujuta kuidas Su lapsed kooli või lasteaeda jõuaksid. Kuulata hetkeks enda sisetunnet.
Kindlasti uudista ka Uus-Kõrve kinnistuid Tila külas. Rajatav elukeskkond on väga heas ühenduses Tartu
linnaga teedevõrgu ja kergliiklusteede kaudu. Esmajoones hakkab ligipääs
toimuma Kõrveküla asumist Pihlaka
tänava pikenduse ja rajatava Kõrve
tänavat pidi, mis seovad elamurajooni juba olemasoleva turvalise, mugava
ja tervikliku elukeskkonnaga. Lisaks
üksikelamutele kerkivad piirkonda ka

paa r ismajad
ja ridaelamud
– loodud on
ter v i k l i k lahendus kõrgh a lja s tu s e ga
piirkonda. Planeeritud alale
kujuneb uus
ä ä r el i n n a l i k
keskkond, mis on jätkuks Kõrveküla
asumile. Kunagi hakkab tee looklema
ka Kõrveküla kaupluse juurest. Suureks plussiks on noorukese lapse turvaline koolitee kohalikku põhikooli.
Nii Kõrveküla põhikoolis kui ka/või
lasteaias aega veetva lapse saad tööle minnes „maha panna“ ning ei pea
eraldi sõiduaega planeerima. Kõrvekülas on olemas ka spordihall, Tartu Vallavalitsus, Eesti Posti esindus
ja raamatukogu. Suveperioodil saab
aega veeta Kõrveküla paisjärve kaldal
asuval suplus- ja puhkealal. Perede
hulgas on antud piirkond väga populaarne ja nõutud sest ka Tartu linn on
„kiviviske“ kaugusel.
Kas ka Sinu õnn võib peituda
Uus-Kõrve elamurajoonis? Uuri järele
kodulehelt www. uuskorve.ee

Katrin Kuusma, Domus Kinnisvara
kutseline vanemmaakler/konsultant
Tel: +372 5354 1283
Email: katrin.kuusma@domus.ee

Kaisa Hiire, Domus Kinnisvara konsultant ja kutseline hindaja
Tel: +372 5662 7406
Email: kaisa.hiire@domus.ee

MÜÜK
Aastaringselt müüa lõhutud küttepuid
koos veoga. Tel. 514 8309.
Müüa toorest ja kuiva küttepuud.
Transport hinnas. Pikkus ja jämedus
vastavalt soovile. Lepp/haab/segapuu
2 ja kask 38 €/m2.
alates 35 €/m
Müüa toorest ja kuiva küttepuud. Transport hinnas.
Pikkus40L
ja jämedus
vastavalt soovile.
Kaminapuu
halukotid
2Lepp/haab/segapuu
€/kott. Info
alates 35€/rm ja kask 38 €/rm.
(eesti k, ing
k)
tel:
5373
3322
või (eesti k,
Kaminapuu 40L halukotid 2 € kott
vene k) tel:
7196. või Est,Rus 56997196
Info5699
Est, Eng 53733322

TEENUSED
Pottsepatööd Lõuna-Eestis.
Tel: 555 43730.

alevik, Tartu vald.
Tel. 5554 1869 marina@lemmarix.ee.

Müüa toidukartulit - LAURA. 25 kg
võrkkott 10 eurot. Kokkuleppel kojutoomise võimalus. Tel. 5686 6511.
OST
Ostan väiksema metsakinnistu. Võib
olla noorendik või osaliselt raiutud.
Tel. 528 7510, e-post: ulenur@hot.ee.

Õnneliku
kodu
koht!
uuskorve.ee

Sinu valikut aitavad teostada:

Pakume kvaliteetset veo- ja kolimisteenust/vanamööbli utiliseerimine
ettevõtetele ja eraisikutele. Töötame
E-P, 24/7. Töö kiire ja korralik.
Tel. 5897 7133, www.kolija24.ee
Teostan fekaalivedu ja survepesu ning
ummistuste likviteerimist.
Info: tel 5353 7333, Robini Haldus OÜ.
Fekaalivedu, veevedu, survepesu,
ummistuste likvideerimine, liiva ja
rasvapüüdurite puhastus, torustike
videouuring. FEKTO OÜ, Tel 558 8811.
Lemmarix OÜ (20-aastase kogemusega
raamatupidamisteenused) FIE, OÜ,
KÜ, aastaaruande koostamine, maksualased konsultatsioonid. Äksi tee 1, Äksi

O ht l i k e p uu d e l a n ge t a m i n e ,
puu- ja hekihooldus, vihmaveerennide puhastus, kõrgtööd, väiksemad veoteenused, muru niitmine eraisikutele ja ettevõtetele.
Töötame ka nädalavahetustel, tasuta
nõustamine. Info: Korrastusraie OÜ,
vahersander@gmail.com, tel. 5364 5833.

Ohtlike puude langetamine, okste
kärpimine tõstukilt, kändude freesimine, hekkide ja viljapuude pügamine. Soovil okste äravedu.
www.arborprof.ee, tel 553 7638.
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Palju õnne pisipõnni
sünni puhul!
GERON PENT
BRIT-MARII MITT
ANETE KREDEMANN
RON JAKOVLEV
ROBIN LANGERPAUR
EMIL LEIMA
HENRY UIBOKAND
ANDREAS LANDO
JUHANSON
KARMO OLESK

29.10.20
5.11.20
26.11.20
1.12.20
9.12.20
11.12.20
15.12.20
20.12.20
28.12.20

Ru!

Üks väike rõõm
las olla igas päevas,
üks pilk või naer,
üks õis või värvilaik.
Üks lauluviis, või
killuke päikest taevas,
või sõna hea mis muudab
kauniks kõik!
Õnnitleb
J. V. Veski nim Maarja-Magdaleena Põhikool

Kallist

Koidula Prangelit

õnnitlevad 89.sünnipäeval Ülle, Aare,
Marian, Maanus, Matilda, Eveliis,
Marek, Britt Ida Loviisa, Sten, Merle,
Tarmo.

Meie hulgast
lahkunud
VIIVI ILJINA
23.04.1944–25.11.2020
ÜLLE LIPPING
6.11.1957–5.12.2020

Maire, Liia, Allar, Suire!
Rõõmulinnule pesa tee hinges,
musta tuska siis tundma ei pea,
aja ringeldes plusspoolses pinges
uusi sihte endale sea!

Õnne ja tervist!
Maarja-Magdaleena Maarahva Selts

ANNA TEDER
27.01.1928–08.12.2020
TIIU MÄRK
22.04.1946–09.12.2020
ELLA-MARIE MÄNNISALU
27.02.1923–16.12.2020
HELVI SOASEPP
21.02.1932–18.12.2020
TÕNU VOOREMÄE
22.01.1958–18.12.2020

Esper, Jaana, Maire, Kalvo,
Evald, Vahur

URMAS PUUSEPP
24.04.1970–20.12.2020

Rohkesti rõõmu ja veidike vallatust,
natuke jonni ja kõvasti kannatust!

VALENTINA RÕBAKOVA
20.02.1928–28.12.2020

Õnnitleme!
Juulaküla

JOANN MATROSSOV
13.09.1941–30.12.2020
MATS SILM
3.10.1943–6.01.2021

Avaldame kaastunnet
Hanna Hrondzovskajale

EMA
surma puhul.
Töökaaslased Tabivere Põhikoolist

Mälestame kauaaegset
majaelanikku

ELVIIRA TAFIITŠUKKI
Tuuliku 6 elanikud

SURVEPESU
FEKAALIVEDU
Tel 55 888 11
info@fekto.ee
www.fekto.ee

TAGAKÜLG

Vastlapäeva
Detsembri Kuukirja
lugejamängu võitjad

tähistamine Tabiveres

Detsembri Kuukirjas peitsid end 6
lustlikku päkapikku. Lugeja ülesandeks oli leida leheküljed, kus punaste
mütsidega tegelased kohad sisse olid
võtnud ja saata vastus Kuukirja toimetusele.
Tänan kõiki mängus osalejaid, mul on
hea meel, et tulite mänguga kaasa!
Eesti Rahva Muuseumi perepileti
võitis Tea, Jääaja Keskuse perepileti Kadri ja Saadjärve Jahtklubi
tõukekelgu rendi Saadjär vel 12
inimesele võitis Mari.
Kõigi võitjatega võetakse ühendust
meili teel ja lepitakse kokku kuidas
nad auhinnad kätte saavad.
Päkapikud joonistas Kuukirja jaoks
illustraator Tiina Orav.

16. veebruaril
kell 18.00

Info tel: 504 4479

Autopesula E-N 8:30-17:30
Tel. 514 1588

Treitööd
Tel. 520 4569
Tel. 749 4231

Otsime

REMONDILUKKSEPPA
kaubikute ja sõiduautode
remonttöödeks.
Soovituslik erialane
haridus ja vajalik eelnev
töökogemus.
Asume Lähtel.
Kungla Auto
tel. 506 9671
www.kunglaauto.ee
· SÕIDU- JA PAKIAUTODE
REMONT JA HOOLDUS
· REHVIVAHETUS JA MÜÜK
· KASUTATUD JA UUTE
AUTOVARUOSADE MÜÜK

OLEME AVATUD
E-R 9.00-17.00
L,P suletud
Tel: +372 506 9671
Tel: +372 5691 0949
e-mail: info@kunglaauto.ee
e-mail: varuosad@kunglaauto.ee

R

9:00-18:00

E-R 8:00-17:00

